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ATA 189 ª da REUNIÃO ORDINÁRIA do CMAS, DE  21/11/2022 

O Conselho Municipal de Assistência Social do município de Diamantina reuniu-se às 14:00 

hs no dia vinte e um de novembro de 2022, na Secretaria Municipal de Desenvolvimento 

Social, localizada a Rua Coronel Caetano Mascarenhas, nº 44, no Bairro Rio Grande – 

Diamantina, sob a coordenação da Presidente do CMAS, Sra. Kátia Aparecida da Cruz Silva, 

estavam presentes através do aplicativo meet os conselheiros, Ana Amélia da Silva Ávila, 

Ozânia Joaquina dos Reis, Roberta Rezende Leão Pires, Paulina Barbosa de Souza, 

Michelly da Silva Miranda os conselheiros titulares  e seus respectivos suplentes 

ausentes nesta reunião:   TITULAR:   Gilmar Antônio Costa e Matheus Barbosa Werneck, 

Valéria Alcântara Alexandre e  Daluz Edvania Pereira Marques,  Nádia Marina de Jesus 

Lopes e José Antônio Lemos, Zulma Fernanda Santos Rocha e Aparecida de Lourdes 

Almeida Santos, Marcos Vinicius Baracho e Adelaide Dias Ferreira, Maria Madalena Canuto 

Lemos e Simone do Rosário Santana,. Demais participantes presentes Ivanete Corrêa Faria 

Secretaria Executiva do CMAS e Glaucia Aparecida Bento coordenadora da Casa lar, sendo 

constatado a existência de quórum legal, para a presente sessão, agradeceu a presença 

de todos e a secretaria executiva Ivanete fez a leitura da ata nº 188 de 13/10/2022 que foi 

aprovada pelos conselheiros presentes. A Presidente Kátia iniciou a reunião informando que 

foi realizado preenchimento do Censo Suas do Conselho Municipal de Assistência Social, 

que o mesmo será divulgado para conhecimento dos conselheiros. A servidora e conselheira 

Roberta ressaltou que o Censo SUAS é uma ferramenta para monitorar os serviços, 

programas e projetos no município. Sobre a LOA/2023 a conselheira Roberta informou o 

valor final de R$ 5.209.000,00, conforme orientações do Setor de Planejamento que foi 

adequado de acordo com as previsões de arrecadação para o ano de 2023 a título de 

informações para os conselheiros. Foi realizado a deliberação dos recursos extraordinário para o 

enfrentamento aos efeitos da Pandemia do Covid 19 do exercício base 2020. Deliberação sobre a prestação de 

Contas do Recurso Extraordinário para o enfrentamento do Covid 19/2021 e do Piso Fixo Mineiro referente ao 

exercício base 2021. A comissão permanente de financiamento se reuniu no dia 18/11/2022, 

avaliando saldos do ano anterior, aplicações, despesas, saldos atuais e emitiu parecer 

favorável as prestações de contas acima referidas. Houve a apresentação do Plano de Ação 

para Co-financiamento do Governo Federal para o ano de 2022, sendo ele um instrumento 

que potencializa o Planejamento das ações a serem realizadas com recursos federais, 

inserido metas e o co financiamento municipal e estadual. Roberta informa que irá 
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encaminhar o plano de ação no sistema para apreciação dos Conselheiros e que o conselho 

tem até o dia 29/12/2022 para aprovação. A presidente informou que o edital para novas 

inscrições e revalidação das associações será publicado que já podem organizar os 

documentos, que as associações tem até o dia 30 de Abril. Não havendo mais nada para ser 

tratado, a Presidente encerrou a reunião agradecendo mais uma vez a presença de todos, e 

eu Ana Amélia da Silva Ávila, lavrei a presente ata, que lida foi aprovada por todos os 

conselheiros presentes. Diamantina, 21 de Novembro de 2022. 

                                                 

Presidente:  Kátia Aparecida da Cruz Silva 
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